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HROZILI MILIÓNOVÉ ŠKODY, POMOHLO DOVOLANIE

Divadlo zaplatiť nemusí,
súdilo sa skoro 30 rokov

Druhého druhý dvetisícdvadsaťdva. Päť dvojok, jedna nula.
Pekný a pôsobivý dátum vyšiel
na tento deň. Už takmer celé
štvrťstoročie, presne 24 rokov,
od 2. februára 1998, vám jediný
slovenský regionálny denník
Korzár každý deň ponúka najviac
informácií z východného Slovenska.
Regionálne, politické i covidové spravodajstvo, kauzy, občianske problémy, dopravný servis, krimi, súdne prípady, reportáže, rozhovory, komentáre, zaujímavosti, kuriozity, šport, kultúru, fotogalérie, recepty, ankety, podcasty, seriál Zabudnuté miesta, historické články zo storočných novín, obľúbené košické potulky, ale aj
letné dianie v Korzárlande. To všetko môžete nájsť v printe alebo
na webe Korzára. Ten vlani navštívilo priemerne mesačne vyše 860tisíc čitateľov a priemerný mesačný počet zobrazení stránky bol
takmer 11,7 milióna.
Stalo sa niečo dôležité a zaujímavé v meste Košice a jeho okolí, v
Prešove a regióne Šariša, v Poprade, Tatrách či inde na Spiši, v hornom alebo dolnom Zemplíne, na Gemeri, Šírave, Domaši aj kdekoľvek inde v Košickom a Prešovskom kraji? To je pre nás každodenná
výzva, informovať o našom regióne rýchlo, kvalitne, pútavo a tak,
aby ste v Korzári našli všetky správy z východu, ktoré hľadáte. Tešíme sa, keď máme spätnú väzbu, že sa nám to darí. Veľká vďaka, samozrejme, patrí aj vám, našim čitateľom, ktorí nám posúvate dobré
tipy, fotografie i videá.
Len symbolicky

Veľkú narodeninovú oslavu sme mali naposledy pred štyrmi rokmi,
ešte na okrúhle 20. narodeniny. Odvtedy si naše výročia pripomíname skôr už len takto symbolicky, virtuálne a pracovne. A inak to nie
je ani tento rok, keď pre koronavírusovú hnusobu stále nič nie je
ako predtým. Aj naša redakcia je už takmer dva roky viac poloprázdna ako poloplná. Ale neraz i v bojových podmienkach a vládnych opatreniach pre vás vždy robíme maximum.
Nikam neodchádzame

STRANY 2, 3

 Bezmála po 30 rokoch sa podarilo Štátnemu divadlu Košice definitívne odvrátiť
hrozbu, že bude musieť zaplatiť až okolo 7 miliónov eur. Za to, že nepredĺžilo nájomcovi zmluvu na skladovacie priestory na Františkánskej ulici. Súdila sa s ním spoFOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ
ločnosť z Belize.
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 Cez deň bude oblačno až
zamračené a na mnohých miestach
sneženie alebo snehové prehánky.

4 °C

My sme už po tom všetkom, čo sme prežili, odolní a zvyknutí čeliť
nie práve ideálnym časom a okolnostiam. Veď napokon presne tak
sa Korzár ako slobodný, nezávislý a kritický denník pred 24 rokmi
narodil a je ním dodnes. Vznikol vtedy, paradoxne, aj napriek, ale
zároveň aj vďaka mečiarovsko-rezešovsko-železiarenským útokom
na svojho predchodcu - denník Korzo. Potom tak trochu prišla (aj
odišla) Penta, no a teraz zas tá nešťastná korona. Ale my sme stále tu
a nikam nedochádzame.
Legendárne kapely Elán, ale napríklad aj prešovský I. M. T. Smile či košickí No Name alebo Nocadeň, ktorí sú ešte o pár rokov starší
ako my, zrejme tak skoro nedobehneme. No i číslo 24 už hovorí o
tom, že Korzár je tradičná a dobrá značka.
Iba vďaka vám

Nič nie je zadarmo, ani printové noviny, ani webový obsah, ktorý dokáže náš redakčný tím tvoriť jedine vďaka vám, našim čitateľom a
predplatiteľom. A my vám za vašu finančnú podporu veľmi pekne
ďakujeme.
Iste ste si všimli, že každodenné spravodajské menu vám už ponúkame aj v atraktívnej forme webových i e-mailových newsletterov. A ak máte obľúbených korzárskych autorov, môžete odoberať a
nechať si posielať aj všetky ich články.
Vytvorili sme už aj novú webovú tému Voľby na východe 2022,
keďže nás čaká supervolebný komunálny a župný rok 2022, počas
ktorého chceme byť spolu s vami pri všetkom podstatnom, čo sa v
regionálnej politike a na radniciach udeje.
Tak ešte raz, milí naši priaznivci, je nám cťou, že Korzár vám
môže každý deň už 24 rokov robiť spoločnosť, pozdravujeme vás a
všetkým želáme hlavne veľa zdravia, nech spolu môžeme aj o rok v
dobrej forme osláviť už jubilejnú 25-ku.
JAROSLAV VRÁBEĽ,
šéfredaktor

 V noci bude oblačno až zamračené
a na mnohých miestach sneženie
alebo snehové prehánky.
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Košické divadlo nemusí platiť milióny.

ODMIETLO POKRAČOVAŤ V NEVÝHODNEJ NÁJOMNEJ ZMLUVE.

Spočiatku bolo divadlo benej konaním proti dobrým
neúspešné a začala sa mravom.
Uznesenie NS, voči ktoréexekúcia. Súdila sa s ním
mu nie je prípustný opravný
spoločnosť z Belize.
prostriedok, nadobudlo právoKOŠICE. Bezmála až po 30 ro- platnosť 4. januára 2022.
„Spočiatku bolo divadlo nekoch sa podarilo Štátnemu divadlu (ŠD) Košice definitívne úspešné, až následne sa rozodvrátiť hrozbu, že bude mu- hodnutím Najvyššieho súdu
sieť zaplatiť až okolo 7 milió- SR o sťažnosti na porušenie
nov eur. A to za to, že nepre- zákona podarilo zvrátiť priedĺžilo nájomcovi zmluvu na beh a spor pokračoval ďalej.
skladovacie priestory na Fran- Napokon divadlo uspelo. V
prípade neúspechu by mu hrotiškánskej ulici v Košiciach.
Vyplýva to z uznesenia se- zila povinnosť náhrady škody
nátu Najvyššieho súdu (NS) až do výšky približne 7 milióSR s predsedníčkou Soňou nov eur," okomentoval aktuálMesiarkinovou a členmi Mari- ny verdikt NS hovorca divadla
ánom Slukom i Martinom Ho- Svjatoslav Dohovič.
ličom z 29. novembra 2021,
ktorý odmietol ako neprípust- Nájomná zmluva bola
né dovolanie spoločnosti Uni- uzavretá na 60 rokov
que Partner Ltd. so sídlom na Všetko sa to začalo v roku 1993.
Belize.
Vtedajší riaditeľ divadla
Napádala ním verdikty Anton Grega podpísal zmluvu
košických súdov, ktoré od- o prenájme priestorov v správe
mietli jej žalobu voči divadlu ŠD s konateľom a spoločníkom
v kauze náhrady škody spôso- súkromnej spoločnosti Gabriel

na účely skladu secondhandového textilu. Uzavretá bola
až na 60 rokov a to len pri
cene 700 slovenských korún
(Sk) za meter štvorcový (zhruba 23 eur/m2).
Konateľ a spoločník tejto
košickej eseročky Aladár Ocsko
bol podľa informácií TASR zamestnancom divadla v rokoch
1987 – 1992.
Zakrátko bol schválený nový zákon o správe majetku
štátu, Obsahoval prechodné šesťmesačné obdobie so začiatkom od účinnosti zákona 1. 1.
1994 na to, aby sa všetky zmluvy o prenájme štátneho majetku obnovili, inak zo zákona zaniknú k 30. 6. 1994.
Keďže nedošlo medzi oboma stranami k dohode na znení novej zmluvy, pôvodná zanikla.
Firma Gabriel to vyhlásila
za obštrukciu zo strany divadla. V roku 1994 ho zažalovala
a na súde sa domáhala zaplate-

nia náhrady škody – ušlého zisku.
V priebehu súdneho sporu
postúpila svoju pohľadávku na
svojho právneho nástupcu šamorínsku eseročku Adria-Al,
v ktorej bol Ocsko spoločníkom a do roku 1997 aj konateľom.
Pohľadávka sa v tých časoch vyšplhala do výšky 108
miliónov Sk (3,6 milióna eur).
Okresný súd Košice I rozsudkom z 9. 7. 2001 uložil divadlu povinnosť zaplatiť žalobcovi takmer 79,8 milióna Sk
(zhruba 2,65 milióna eur) s
príslušenstvom aj s úrokmi z
omeškania.
Tento rozsudok potvrdil
Krajský súd v Košiciach 31. 7.
2003 v spojení s opravným
uznesením vo výroku o povinnosti divadla zaplatiť žalobcovi
takmer 53,2 milióna Sk (takmer 1,77 milióna eur). Žalobu
nad túto sumu zamietol a zrušil aj rozsudok vo výroku o

Štátne divadlo prenajalo kedysi firme priestory v tejto budove na Františkánskej ulici. Zmluvu zrušilo a súdilo sa kvôli tomu doteraz.

príslušenstve pohľadávky.
o ušlom zisku vo výške 53 miliRozsudok sa stal vykona- ónov Sk, ktorý je povinná zateľným a začala sa exekúcia.
platiť štátna organizácia“.
V divadle sa ešte v októbri
2004 uskutočnil aj poslanecký
Vzniku veľkej škody
prieskum. Nezávislý poslanec
zabránilo dovolanie
Divadlo sa nevzdávalo. Obrátilo parlamentu a niekdajší minissa na Generálnu prokuratúru ter vnútra Mečiarovej vlády
SR so žiadosťou, aby podala mi- Gustáv Krajči povedal pre TASR
po preštudovaní materiálov, že
moriadne dovolanie na NS.
Ten najprv dočasne zasta- ide o veľmi podozrivý prípad
vil exekúciu, ktorá sa začala v podpísania zmluvy na 60 rokov
a konanie súdov je viac ako pooktóbri 2004.
„Rýchle konanie súdu a chybné.
prokuratúry zabránilo vzniku
veľkej škody pre divadlo," po- Nielen divadlo
vedal vtedajší riaditeľ ŠD Peter bolo zodpovedné
Himič pre TASR na začiatku ro- Dovolací senát NS napokon v
ka 2005, v priebehu ktorého roku 2005 zrušil rozsudky
očakával aj verdikt o dovolaní. oboch košických súdov a vec
Ministerstvo kultúry SR vrátil okresnému súdu na ďalako zriaďovateľ košického kul- šie konanie.
túrneho stánku vyjadrilo poV zrušujúcom rozsudku
dľa TASR počudovanie nad uviedol, že v zmysle ustanovetým, že „pôvodná zmluva na ní zákona o správe majetku
prenájom priestorov na skla- štátu boli obaja, teda divadlo aj
dovanie secondhandového tex- firma Gabriel, povinní prispieť
tilu mohla vyústiť do verdiktu k tomu, aby bola ich zmluva

FOTO: JUDY

V kalamite ponúkol cez facebook pomoc, mladík ťahá autá z priekopy
Nechcem, aby boli ľudia
nešťastní, vraví.

k zapadnutému autu a vytiahol
ho.

LITMANOVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA. „Keď bude treba, smer ces-

S bratrancom robia
na dve zmeny

ta na Litmanovú a okolie Starej
Ľubovne, môžem pomôcť, keď sa
niekomu niečo prihodí,“ napísal
Litmanovčan Peter Vira v nedeľu
na sociálnu sieť.
Rozhodol sa byť v strehu a v
prípade potreby pomôcť ľuďom,
ktorí počas kalamity v nedeľu
zapadli do snehu alebo sa im pre
zlé počasie skomplikovala cesta.
V nedeľu ťahal z priekopy
jedného vodiča, ale na mieste, kde
zapadol, ešte počkal aj dlhšie, ak
by potreboval pomoc niekto ďalší,
tak aby bol hneď „pri čine“.
„Na facebooku reagovalo dosť ľudí, ale neskôr si už dávali pozor na rýchlosť. Asi vedeli, čo ich
čaká,“ opísal.
V pohotovosti bol počas snehovej kalamity v nedeľu večer
približne do pol jedenástej.

„Išlo to dobre, traktor je dosť silný na to, aby vytiahol 1500-kilové auto z kopy snehu,“ hovorí.
Zaseknutí vodiči mu prispeli
na naftu. „Peniaze sami núkali
zo slušnosti,“ vysvetlil mladík.
So zapadnutými autami má
dosť skúseností, aj preto sa na to
podujal.
„Ľudia by nemali prežívať
také nešťastie,“ hovorí a dodáva,
že v pondelok bolo už v dedine
teplo, dokonca odmäk.
„Možno sa z toho spraví do
konca týždňa kaša, uvidíme.
Som však pripravený pomôcť
Mladík sa ponúkol, že s traktorom pomôže vytiahnuť zapadnuté autá. FOTO: PETER VIRA Anjel strážny na traktore.
FOTO: ARCHÍV PETER VIRA
opäť. Keby som nebol doma,
Pomáhal v okolí Litmanovej, Na druhý deň
„Pán, ktorý sa chcel ísť pred čnú službu, ale ja som mu pove- mám bratranca, ktorý má tiež
Jarabiny a Kamienky. Hovorí, že zachraňoval bežkára
obedom bežkovať, dostal šmyk a dal, že pri ňom môžem byť do 15 traktor a vedel by tiež pomôcť.
Sme dvaja, robíme na dve zmev zime sa v dedine stáva bežne, V pondelok znova pomáhal trak- vošiel do priekopy. Volal mi na minút,“ opísal.
že v obci autá zapadnú do záve- torom vyťahovať uviaznutého základe inzerátu na sociálnej
Mladík pripravil traktor, na- ny,“ dodal s úsmevom.
jov.
vodiča.
sieti. Kontaktoval tiež asisten- tiahol lano, pripojil ho na mieste
LENKA HANIKOVÁ
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Na verdikt čakalo takmer tridsať rokov
VZNIKU VEĽKEJ ŠKODY ZABRÁNILO MIMORIADNE DOVOLANIE
konanie divadla proti dobrým
mravom nebolo preukázané.
Keďže nielen divadlo bolo
zodpovedné za to, že sa zmluva
neupravila, nemohlo dôjsť ani
k jeho zodpovednosti za
prípadný ušlý zisk. A to len preto, že odmietlo upraviť zmluvu
na návrh firmy bez toho, aby sa
rešpektovala jeho požiadavka
napríklad k otázke ceny nájmu.
Súd tiež pripomenul, že
zákon ani neumožňoval prenechať majetok štátu na 60 rokov, ale len na päť.
Pôvodný znalecký posudok
z roku 1997 o zistenom ušlom
zisku potvrdzoval, že spoločnosť mala dostatočné zdroje na
úpravu prenajatých priestorov
a podnikateľskú činnosť. Bol
vypracovaný na základe predPredtým preukázané
loženého
podnikateľského
sa nepreukázalo
Okresný súd vykonal nové do- zámeru firmy.
kazovanie a na základe neho
dospel už tentokrát k záveru, Ďalší posudok
že žalobcom tvrdené úmyselné Súd však nariadil vypracovanie
zosúladená do šiestich mesiacov.
Dodal, že zániku zmluvy
bolo možné zabrániť na základe dohody (konsenzu) oboch
účastníkov tohto zmluvného
vzťahu
uzavretím
novej
nájomnej zmluvy alebo dodatku k existujúcej.
„Súdy v odôvodneniach napadnutých rozsudkov však
náležite nevysvetlili, prečo za
neuzavretie tohto právneho
úkonu nesie zodpovednosť len
prenajímateľ (divadlo – pozn.
red.) a jeho ‚neochota‘ a prečo
sa na zániku ich právneho
vzťahu nepodieľala aj ‚neochota‘ právneho predchodcu žalobkyne,“ písal v zrušujúcom
rozsudku NS.

ďalšieho znaleckého posudku
Ekonomickou univerzitou v
Bratislave, Inštitútom ekonomického znalectva a expertíz.
Z neho vyplynulo, že podnikateľský zámer neobsahuje
základné ekonomické ukazovatele a ekonomické konštatovania nie sú podložené.
Znalecká inštitúcia vyhodnotila nájomnú zmluvu ako
neštandardne uzavretú na dlhú dobu a tiež, že „pri neexistencii analýzy trhu to nasvedčuje tomu, že žalobca a jeho
predchodca nemali jasné predstavy o počte zákazníkov ani o
celkovom spracovanom zámere“.
Spochybnila aj dostatok
disponibilných financií pre
podnikateľský zámer s ohľadom na to, že firma plánovala
rekonštrukciu prenajatých
priestorov za takmer 9,7 milióna Sk (zhruba 322-tisíc eur).
Nebol podľa nej preukázaný ani žalobcom uvádzaný

úver od banky vo výške 5 miliónov Sk (takmer 166-tisíc eur)
a ani solventnosť uvádzaného
rakúskeho partnera na poskytnutie úveru.
„Teda žalobca neuniesol
dôkazné bremeno o ekonomickej pripravenosti na tvorbu
ušlého zisku,“ zdôraznil inštitút univerzity.
Okresný súd žalobu zamietol

Podľa súdu to svedčí o nedostatku príčinnej súvislosti
medzi domnelým správaním
divadla v rozpore s dobrými
mravmi a ušlým ziskom žalobcu, ktorý tiež nepreukázal, že
by zisk nemohol dosiahnuť v
iných priestoroch.
Zdôraznil, že za ušlý zisk
možno považovať len jeho reálne, nie fiktívne určenie.
V zmysle Občianskeho
zákonníka sa vyžaduje k vzniku zodpovednosti za škodu
spôsobenú v rozpore s dobrými
mravmi splnenie všetkých

troch podmienok: 1. úmyselné
konanie proti dobrým mravom, 2. vznik škody, ktorým je
ušlý zisk a 3. príčinná súvislosť
medzi spomínaným konaním
a ušlým ziskom.
Súd konštatoval, že nič z
toho nebolo splnené, preto žalobu rozsudkom z 25. 5. 2015 v
plnom rozsahu zamietol ako
nedôvodnú.
Žalobcovi zároveň uložil
povinnosť nahradiť divadlu
trovy právneho zastupovania
vo výške takmer 276-tisíc eur a
aj súdny poplatok viac ako
6 600 eur.
Súd skresal výšku
trov na polovicu

Krajský súd po odvolaní žalobcu potvrdil verdikt okresného
súdu o zamietnutí žaloby rozsudkom z 20. 4. 2017.
Zároveň však zrušil jeho
rozsudok v časti o povinnosti
firmy nahradiť divadlu trovy a
vrátil mu to na ďalšie konanie

a nové rozhodnutie.
„O trovách konania rozhodol vyšší súdny úradník uznesením z 29. 1. 2018, v ktorom zaviazal žalobcu na náhradu trov
konania žalovanému (divadlu –
pozn. red.) vo výške 149 644,11
eura na účet právneho zástupcu žalovaného do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia,“ informovala v stredu Korzár hovorkyňa košických
súdov Anna Pančurová.
Dodala, že ŠD podalo voči
uzneseniu sťažnosť, tú súd zamietol uznesením z 12. 6. 2018,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 19. 6. 2018.
„Divadlo v tomto spore platilo za právne služby len vo
výške súdom priznanej náhrady trov konania," komentoval
jeho hovorca Dohovič.
K tomu, či divadlo verí, že
mu tieto už vynaložené náklady firma z Belize aj skutočne
preplatí, sa nevyjadril.
PETER JABRIK

NAJVYŠŠÍ SÚD O DOVOLANÍ: BOLO NEPRÍPUSTNÉ
I V aktuálnom uznesení NS
sa nespomína, presne v ktorom štádiu súdneho sporu postúpila Adria-Al svoju pohľadávku na spoločnosť Unique
Partner Ltd.
Zrejmé je len to, že sa už táto
firma z Belize rovnako ako
predtým ŠD takisto pokúsila
zvrátiť verdikt v jej neprospech
dovolaním na Najvyššom
súde.
Namietala v ňom okrem iného, že súdy nerešpektovali
medzitýmny rozsudok
okresného súdu z roku 1996,
ktorý o rok neskôr potvrdil aj
krajský súd.
Podľa nej sa pritom medzitýmnym rozsudkom už právoplatne vyriešila otázka, že zo strany divadla „došlo k úmyselné-

mu konaniu v rozpore s dobrými mravmi“. Argumentovala, že okresný ani krajský súd
preto nemohli túto otázku v
inom konaní posudzovať opakovane a dokonca s opačným
záverom.
Dovolateľ tiež zopakoval svoju
odvolaciu argumentáciu, poukazujúc okrem iného na požadovanie zvýšenia nájomného,
okolnosti zmeny doby nájmu,
keď ju ŠD bolo ochotné predĺžiť len o „nezmyselné 3 mesiace“, čo však nezabezpečilo
návratnosť už vynaložených
prostriedkov.
Nesúhlasila ani so záverom
súdov o nepreukázaní súvisu
medzi konaním v rozpore s
dobrými mravmi a ušlým ziskom, ale ani o nepreukázaní

dostatku financií na rekonštrukciu.

Zaoberať sa tým by
bolo len akademické

I Najvyšší súd nenašiel žiadne
dôvody na prípustnosť dovolania, lebo podľa neho nedošlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces.
Zaoberal sa aj námietkami dovolateľa, že súdy nerešpektovali
ako právne záväzný už spomínaný právoplatný medzitýmny rozsudok (že divadlo úmyselne konalo v rozpore s dobrými
mravmi). Teda namietal, že rozhodovali v rozpore s ustálenou
rozhodovacou praxou.
Dovolací orgán k tomu uviedol, že tieto súdy museli rešpektovať zrušujúci rozsudok

NS z roku 2005, lebo opačný
postup, že by nerešpektovali
jeho záväzný právny názor len
na základe vlastného uváženia, je „neprípustným postupom, ktorý narúša princíp
právnej istoty“.
NS konštatoval, že nižšie súdy
v predošlých verdiktoch nesprávne považovali rozhodnutie o základe veci v konaní o
náhradu skutočnej škody
(medzitýmny rozsudok) za
rozhodnutie aj o základe veci v
aktuálnom konaní o náhradu
ušlého zisku.
A to bolo podľa neho v rozpore
s ustanoveniami Občianskeho
súdneho poriadku. Zaťažili tak
konanie inou vadou, ktorá
mala za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci.

Ako vyplýva z aktuálneho verdiktu NS, firma z Belize namietala odklon od ustálenej rozhodovacej praxe len vo vzťahu
k jej nároku na náhradu škody
spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom.
Z uznesenia senátu sudkyne
Mesiarkinovej však vyplýva, že
pre vznik zodpovednosti za takúto škodu sa vyžaduje splnenie všetkých troch podmienok
súčasne (úmyselné konanie
proti dobrým mravom, vznik
škody a príčinná súvislosť
medzi nimi). Ak splnenie niektorej z nich chýba, nárok na
náhradu škody nevzniká.
Firma teda mala preukázať
prípustnosť a opodstatnenosť
dovolania vo väzbe na každý
jeden z týchto dôvodov, lebo

súdy odmietli žalobu pre nesplnenie všetkých troch.
Ako zdôraznil NS, dovolateľ
neformuloval „vo vzťahu k
ostatným dvom dôvodom zamietnutia žaloby žiadnu právnu otázku“, takže sa nimi nemohol zaoberať, lebo je viazaný obsahom dovolania.
Teda aj prípadné konštatovanie o nesprávnom právnom
posúdení úmyselného konania proti dobrým mravom nižšími súdmi by malo len akademický charakter bez vplyvu
na ich rozsudky o zamietnutí
žaloby.
Vecná správnosť ostatných
dvoch dôvodov jej zamietnutia
by totiž aj tak zostala nespochybnená, preto NS považoval
dovolanie za neprípustné.

Kežmarok sa oficiálne stal Európskym mestom športu 2022
Čaká ho rok plný športovania a investícií.
KEŽMAROK.

V Kežmarku si v
pondelok zástupcovia mesta
slávnostne prevzali vlajku Európskeho mesta športu 2022 z
rúk komisárky ACES Europe
(Asociácia európskych miest
športu pri Európskej únii) Andrey Junger. Kežmarok získal titul
v kategórii do 25 000 obyvateľov.
„Mesto sa medzinárodne
zviditeľní a môže získať vyššiu
podporu pre šport zo štátneho
aj privátneho sektora v ekonomickom zmysle. Bude súča- Slávnostné zapálenie ohňa.
sťou najväčšej siete ocenených
miest v oblasti športu v Euró- možnosťou participovať v rôzpe, s ktorými si môže zdieľať nych európskych grantoch.
skúsenosti," objasnila Junger.
„Kežmarčania tiež budú
súčasťou športových kongresov a konferencií, ktoré ročne
Rok plný športu
Projekt podľa nej zároveň pri- organizujeme," doplnila Junnáša možnosť vytvárania bila- ger, jedna z deviatich kmeňoterálnych dohôd a spoluprác vých členov ACES Europe.
Cieľom tamojšej samomedzi ocenenými mestami s
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správy pre tento rok je realizovať rôzne športové akcie a rozhýbať tak nielen obyvateľov,
ale aj návštevníkov mesta.
„Viac sa povenujeme aj
vzdelávaniu o zdravej výžive a
životnom štýle. Byť Európskym
mestom športu nie je pre nás
len o vrcholovom športe, ale o

Fakľu s ohňom priniesol lukostrelec Vladimír Majerčák, reprezentant Slovenska na paralympiáde.
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aktívnom pohybe všetkých ľu- ní rozhoduje ACES Europe, otvodí bez rozdielu," uviedol pri- renejšiu cestu pri snahe získať
mátor Kežmarku Ján Ferenčák financie z eurofondov.
(Hlas-SD).
Jedným z cieľov samosprávy je tento rok prioritne
použiť finančné prostriedky z
Peniaze na športoviská
Okrem zviditeľnenia na medzi- rôznych rozpočtových kapitol
národnom športovom poli majú na podporu športových aktivít
držitelia titulu, o ktorého udele- a obnovu športovísk. Týka sa to

profesionálneho aj amatérskeho športu.
V januári sa začalo s rekonštrukciou telocvične v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka s cieľom vytvoriť optimálne podmienky na organizáciu
športových súťaží na celoštátnej úrovni v karate, stolnom
tenise, športovom tanci či lukostreľbe.
Celkový rozpočet je v tomto prípade takmer 351 000 eur,
z čoho schválená dotácia tvorí
polovicu. Samospráva tiež podala projekt na rekonštrukciu
športového zázemia futbalového štadióna s celkovým rozpočtom viac ako 66 000 eur,
pričom
spolufinancovanie
mesta je na úrovni 25 percent.
V pláne je aj výstavba
nového detského ihriska, tartanovej dráhy a príprava podkladov na vybudovanie nového
futbalového štadióna.
(tasr)

